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A Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének közgyűlése

7/2009.(V. 12) Kgy. sz.
Határozata
és a
39/2009. (X.19.). Eln. sz.
Határozata
az ifjúsági és önkéntes tűzoltók egyenruházatáról, az egyenruha viselésének rendjéről és
a ruházati ellátás irányelveiről, az önkéntes és ifjúsági tűzoltóságok szervezeti
felépítéséről valamint a beosztási jelzésekről
Pomáz, 2009. október 19.
Az Alapszabály 1/b. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkéntes és ifjúsági tűzoltók
egyenruházatáról, az egyenruházat viselésének rendjéről és a beosztási jelzésekről az érintett
minisztériummal, valamint országos hatáskörű szervezetekkel, szövetségekkel egyetértésben
a következő

határozatot
alkotjuk.
1. Az önkéntes és ifjúsági tűzoltók részére az 1. sz. mellékletben meghatározott
egyenruházatot határozzuk meg.
2. Az öltözködési előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza, amely az ifjúsági és az
önkéntes tűzoltók részére kötelező. A parancsnok és előljárók felelősek a szolgálatban
lévők, valamint a rendezvényeken résztvevő tűzoltók egyöntetű és kultúrált
öltözködéséért.
3. Az egyenruházattal történő ellátásról a tűzoltóság fenntartója gondoskodik, egyben
meghatározza a beszerzések ütemét, az utánpótlás mértékét, valamint a kihordási
időket. A vonatkozó irányelveket a 3. Sz. melléklket tartalmazza.
4. Az ifjúsági és önkéntes tűzoltóságok szervezeti felépítését a 4. sz. melléklet
tartalmazza.
5. Az önkéntes és ifjúsági tűzoltók rangfokozat jelzését az 5. sz. melléklet részletezi.
6. Ez az általános érvényű határozat 2010. szeptember 1-én lép hatályba, egyidejűleg a
LÖTOSZ-tagszervezeteinél ifjúsági és önkéntes tűzoltók részére kiadott más
szabályozás nem érvényes.
7. Ezen határozatban meghatározottaktól eltérő, jelenleg használatban, (forgalomban)
lévő, illetve legyártott egyenruhák 2015. December 31-ig viselhetők, a rangfokozati
jelzést azonban 2011. Május 1-ig ezeken a ruhákon is le kell cserélni.

Balog László
elnök
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1. melléklet

A rendszeresített egyenruházatok, kiegészítő öltözeti cikkek az önkéntes és
az ifjúsági tűzoltók részére
I.
Az egyenruházati cikkek megnevezése
Rendszeresített egyenruházatok
Férfi társasági ruha
-

Társasági tányérsapka szürke, szerelve
Társasági zubbony szürke, szerelve
Társasági pantalló fekete, paszpólozva
Társasági ballonkabát, szürke
Társasági nyaksál, szürke
Társasági nadrágszíj fekete, tűzoltó címerrel
Hosszú ujjú ing, fehér, vállpántos
Rövid ujjú ing, fehér, vállpántos
Társasági nyakkendő, fekete
Társasági félcipő, fekete
Társasági zokni, fekete

Női társasági ruha
-

Női társasági kalap szürke, téli/nyári, szerelve
Társasági kosztümkabát (hosszított) szürke, szerelve
Társasági szoknya, fekete
Női társasági ballonkabát, szürke
Női társasági selyemblúz, fehér
Női társasági kendő
Női társasági cipő, fekete
Női harisnya

Gyakorló ruházat
-

Gyakorló dzseki, fekete
Gyakorló zubbony
Gyakorló (melles/derekas) nadrág
Gyakorló bermuda
Gyakorló pulóver (aláöltözék)
Emblémázott rövid ujjú póló,
Gyakorló cipő
Derékszíj

Kiegészítők
-

Karjelvény
beosztást jelző parolin, lap és rózsák,
szolgálati jelvény
névkitűző,

Ifjúsági ruházat
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-

Gyakorló zubbony
Gyakorló derekas nadrág
Gyakorló pulóver (aláöltözék)
Emblémázott rövid ujjú póló,
Gyakorló cipő/bakancs
Derékszíj
Tűzoltó baseball sapka
Esőkabát
Gyakorló dzseki

Kiegészítők
-

Karjelvény
beosztást jelző lap,
szolgálati jelvény
névkitűző,
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II.
Az egyenruházati termékek leírása
Férfi ruházatok
Férfi társasági tányérsapka szürke, szerelve
Külalakleírás:
Szürke kevertszálas (gyapjú/PES) szövettel bevont, fejhez simuló állórészből és szintén a
szürke alapanyagból készült tányérrészből és fekete műanyag szemernyőből áll. A tányérrészt
alkotó felfelé szélesedő oldallap és tetőlap összevarrásában keskeny piros paszpóllal, illetve
az állórész és az oldallap között is piros paszpóllal díszítve.
Elöl a sapka tányérrészét középen fém sapkajelvény, a szemernyő fölött az állórész
aljavonalán szúrósgombbal rögzített sapkazsinór díszíti.
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Társasági zubbony szürke, szerelve
Külalakleírás:
Kevertszálas (gyapjú/PES) alapanyagból, szürke színben készülő egysoros, négygombos
zubbony, spicces elejekihajtóval. Mindkét elején - mellrészen és derékvonal alatt: - rátűzött
foltzseb, középvonalon függőleges irányú szemberánccal. A zseblaphoz ívelt szélű,
gombolható zsebfedő feltűzve. Háta középvarrással, alján hasítékkal. Szélvonalak megtűzve.
Kétvarrásos ujjak, alján hasíték kialakítva, hasítékon 4-4 kis méretű gomb. A zubbony végig
bélelt, elejerészekben - mellmagasságban belső zseb kialakítva.
Gallér széle paszpóllal díszítve, illetve a gallér kihajtóján rangfokozatnak megfelelő paroli.
Az ujja vállvonalon 1-1 vállzsinór található a karöltőbe befogva. Bal ujja felső részén hímzett
embléma.
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Társasági pantalló fekete, paszpólozva
Külalakleírás:
Kevertszálas (gyapjú/PES), fekete alapanyagból készülő, eleje középen takart gombolású
hasítékkal záródó pantalló, az elsőszárakon svédzsebbel, a jobb hátsó száron egyszegélyes
bevágott zsebfedős zsebbel ellátva.
A derékrészen hosszabbított kötősáv helyezkedik el övtartókkal és gombolható
oldalszorítóval.
A szárak az aljavonal felé enyhén szűkülnek, az oldalvarrásba piros paszpól van befogva. A
pantalló alja felhajtása hajtóka nélküli, aljavédő (koptató) szalaggal ellátott.
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Társasági ballonkabát, szürke
Külalakleírás:
Egyenes vonalú, kivehető steppelt béléses, 4/4-es hosszúságú, szürke felöltő.
Az elegáns, formatartó anyagból készülő kabát széles kihajtója, gombbal záródó, takart
elejeszéle illetve az eleje mellvonalon lévő íves szabásvonal mind az alkalmi viselet
kialakítását szolgálja. Az ujja vállvonalon 1-1 vállpánt található a karöltőbe befogva.
Kétvarrásos ujja végén gombbal díszített pánt. Eleje derékmagasságban 1-1 ferde benyúlású
bevágott zseb található.
Háta középvarrással, alján hasítékkal. Derékvonal övpánttal, mely az oldalvonalon rögzített
övbújtatókba fűzhető.

Társasági nadrágszíj, fekete
Külalakleírás:
Fekete, 3 cm széles bőrből készülő öv, fémszorító csattal, a csaton tűzoltó embléma.
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Hosszú ujjú ing, fehér, vállpántos
Külalakleírás
Kevertszálas (pamut/PES), fehér vékony szövet alapanyagból készülő, egyenes vonalú,
különszabott dupla vállrészes, hosszú ujjú, elején 8 darab gombbal záródó állógalléros ing. A
gallér szögletes csúcsú, nyakpánttal határolt. A mellrészen mindkét oldalon zsebfedővel
ellátott csapott sarkú zseb van felvarrva. A zseb hajtással kialakított, a zsebfedő csúcsos,
közepén egy függőleges irányú gomblyukkal és gombbal záródik. Ujja alja francia hasítékkal
készül, gombbal és gomblyukkal záródó kézelőben végződik. Vállán gombbal rögzíthető
csúcsos vállpánt található. A gallér különszabott állórésszel készül. A gallér állórészén, a
kézelőkön és a vállpántokon 1 – 1 db vízszintes, az elejeszélen 6 db, a zsebfedőkön 1 – 1 db
függőleges egyenes gomblyuk van, amely a hozzátartozó gombokkal záródik. Az ing alja
felhajtott és letűzött.
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Rövid ujjú ing ,fehér, vállpántos
Külalakleírás
Kevertszálas (pamut/PES), fehér vékony szövet alapanyagból készülő, elején végig gombbal
záródó, mellén mindkét oldalon zsebfedővel ellátott szögletes zseb van felvarrva. A zseben
hajtás van, a zsebfedő spicces, közepén egy gomblyukkal. Háta egyenes vállrésszel szabott.
Ujja széles felhajtásos, rövid. Vállán gombbal lefogható vállpánt található. Az állógallér
szögletes csúcsú, nyakpánttal határolt.
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Társasági nyakkendő, fekete
Külalakleírás:
Fekete, 100% poliészter alapanyagból, merevítő közbéléssel készülő, két végén selyemmel
bélelt, csúcsos végű nyakkendő. A nyakkendő több részből kialakított.
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Társasági félcipő, fekete
Külalakleírás:
Természetes barkájú, marhabox minőségű, fekete bőrből készülő, alufejes, derbi szabású, zárt,
fűzős félcipő.

Társasági zokni
Külalakleírás:
Bokafölé érő, fekete, hagyományos kialakítású, gumírozott tetejű zokni.
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Női társasági kalap nyári, szürke, szerelve
Külalakleírás:
A mellékelt gyártmányrajz szerinti ovális tokformájú női nyúlszőr kalap szürke színben, elől
középen sapkajelvénnyel díszítve. Nyári változata vékonyabb szürke szövet anyagból.
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Női társasági kalap téli, szürke, szerelve
Külalakleírás:
A mellékelt gyártmányrajz szerinti ovális tokformájú női nyúlszőr kalap szürke színben, elől
középen sapkajelvénnyel díszítve.
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Társasági kosztümkabát (hosszított) szürke, szerelve
Külalakleírás
Kevertszálas (gyapjú/PES) alapanyagból, sötétszürke színben készülő egysoros, 4 gombos,
kihajtós fazonú, végig bélelt, csípő alá érő társasági női zubbony.
Az elejeközepe 4 db vízszintes gomblyukon át 4 db gombbal záródik. Vállvonalból kiinduló
hosszanti szabásvonallal készül. Mindkét elején derék alatt egyszegélyes, enyhén ferde
zsebfedős bevágott zseb található.
A zubbony eleje alja egyenes kialakítású. Hátközép varrással és oldalrésszel kialakított.
Ujja bevarrott, kétvarrásos, könyökvarrás végén 3-3 díszgomb. Az ujja bevarrásba 1-1
vállzsinór van befogva. Gallér széle paszpóllal díszítve, illetve a gallér kihajtóján
rangfokozatnak megfelelő paroli.
A háta bélés hátközép varrással és oldalrésszel készített.
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Társasági szoknya, fekete
Külalakleírás:
Kevertszálas (gyapjú/PES), fekete alapanyagból készülő szoknya, melynek eleje egybeszabott
és 2-2 db formázóvarrással készített. A szoknya dereka övpántba fogott, 1 db vízszintes,
szemes gomblyukon át 1 db gombbal záródik, mely nyakasan felvarrott.
A háta hátközépvarrással - mely takart hasítékban végződik -, húzózárral és 1-1 db
formázóvarrással készített. A hasíték 4 cm hosszan rögzítő tűzéssel megerősített.
A bélés eleje egybeszabott - 2-2 db elejeközepe felé néző hajlással -, a háta
hátaközépvarrással és 1-1 db hajtással, húzózár, valamint hasíték helyének kihagyásával
készített.
A húzózár 0,5 cm szélesen körbetűzött. Az alja kétszeres felhajtással körbetűzött.
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Női társasági ballonkabát, szürke
Külalakleírás:
Egyenes vonalú, kivehető steppelt béléses, 4/4-es hosszúságú, szürke felöltő, női
gombolással.
Az elegáns, formatartó anyagból készülő kabát széles kihajtója, gombbal záródó, takart
elejeszéle illetve az eleje mellvonalon lévő íves szabásvonal mind az alkalmi viselet
kialakítását szolgálja. Az ujja vállvonalon 1-1 vállzsinór található a karöltőbe befogva.
Kétvarrásos ujja végén gombbal díszített pánt. Eleje derékmagasságban 1-1 ferde benyúlású
bevágott zseb található.
Háta középvarrással, alján hasítékkal. Derékvonal övpánttal, mely az oldalvonalon rögzített
övbújtatókba fűzhető.
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Női társasági selyemblúz rövid/hosszú ujjú
Külalakleírás:
Viszkóz selyemből készülő, fehér, egyenes szabású, állógalléros, ívelt aljafelhajtású női blúz.
Rövid ujjú változatban az eleje szabásvonalba fogott zsebfedős zseb van kialakítva.
Hosszú ujjas változata zseb nélküli, ujja kézelőben végződik.
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Női társasági kendő
Külalakleírás:
Csúcsos végű, középen összefogott, 100 % PES-ből készített, fekete színű női kendő ,
állítható nyakpánttal.
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Női társasági cipő, fekete
Külalakleírás:
Fekete fedett marhabőr felsőrészből készülő, gumírozott nyelvrésszel kialakított, félmagas
sarkú, zárt női cipő, bőr belsővel.

Női harisnya
Külalakleírás:
Testszínű vagy mogyorószínű női harisnyanadrág.
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Szolgálati pulóver szürke
Külalakleírás
100 % acryl, szürke kötött alapanyagból készített, elegáns rátétekkel (váll- és könyökfolt) és
váll lappal díszített pulóver. Készülhet V- illetve kerek nyakkivágással. Egyenes vonalú
kialakítását mind derék, mind ujja végződésénél passzé fogja össze.
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Szolgálati baseball sapka, fekete
Külalakleírás:
Kevertszálas (pamut/PES) fekete alapanyagból készített, hétrészes, kerek oldalvonalú, elején
hímzett emblémával, hátul bőségszabályozóval ellátott sapka. elhelyezve. A sapka sildje 2szer dísztűzve, belül a varrások mentén tisztázó pántok.
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Szolgálati téli sapka
Külalakleírás:
Kevertszálas (pamut/PES) fekete alapanyagból készített, három részből álló bélelt fazon. A
fejrészre fülvédőként egy lehajtható lasni van rádolgozva, mely főanyagból áll, illetve
szőrmedíszítéssel is készíthető. Melegítésként töltővliessel van kitöltve.
Díszítő elemként a sapka elejére alapanyagból egy 1 cm széles pánt van rátűzve.
A sapka simléderes, ami alapanyaggal be van vonva.
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Téli kesztyű férfi, fekete, béléses
Külalakleírás
Ötujjas szegett fedett bárány nappa bőrkesztyű, oldalsliccel, kézfejen 3 x 2 tűs dísztűzéssel,
fekete színben. Nőknek és férfiaknak készülő változatban is, utóbbi gumírozással szűkítve.

Téli kesztyű női, fekete, béléses
Külalakleírás
Ötujjas szegett fedett bárány nappa bőrkesztyű,
oldalsliccel, kézfejen 3 x 2 tűs dísztűzéssel, fekete színben.
Nőknek és férfiaknak készülő változatban is, utóbbi
gumírozással szűkítve.

Téli zokni
Külalakleírás
Bokafölé érő, vastag , fekete, hagyományos kialakítású, gumírozott tetejű zokni.
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Gyakorló dzseki
Külalakleírás
Kevertszálas (pamut/PES) fekete alapanyagból készített, steppelt melegbéléssel
konfekcionált téli kabát. Egyszerű kialakítású, takart záródású és bőséghajtással illetve
gumírozott derékrésszel.
Bal karján tűzoltó felvarróval, településnévvel, bal mellen beosztási jelzés, jobb mellen név
rögzítésére szolgáló bolyhos tépőzár.
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Gyakorló zubbony
Külalakleírás
Kevertszálas (pamut/PES) szürke alapanyagból készített, takarópántos húzózárral záródó,
béleletlen zubbony, mely rejtett patenttal rögzíthető.
Eleje vízszintes szabásvonallal készül. Mellrészen a szabásvonalba mindkét oldalon
húzózáras, szögletes foltzseb van befogva. Mindkét mellzsebre a húzózár fölé 12 x 1,5 cm
hurkos tépőzár van varrva, melyek a jobb oldalon a név, valamint a bal oldalon a beosztási
jelzés elhelyezésére szolgálnak. Az alsó részen ferde benyúlású, takart húzózáras, zsebek
találhatók. Az eleje bal oldalán a mellzseb magasságában műanyag húzózárral záródó belső
zseb van. A kabát hátán fehér TŰZOLTÓSÁG felirat található. Ujja alján hasíték. Bal ujján a
vállvarrástól lefelé 10 cm-re rávarrt hímzett állomány-jelzés található. Az ujja bevarrás alul
szellőzőnyílással kialakított. Az alja pántba fogott, oldalrészen kétsorosan gumírozott.
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Gyakorló bermuda
Külalakleírás:
Sportos kialakítású, zsebekkel ellátott, combközépig érő, kevertszálas szürke alapanyagból
készülő bermuda.
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Gyakorló pulóver (aláöltözék)
Külalakleírás
Kötött sötétkék kelméből készülő, félgarbó nyakú hosszú ujjú pamut felső. Bal mellén
hímzett jelvénnyel, emblémával, felirattal vagy anélkül.
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Emblémázott rövid ujjú póló szürke/sötétkék/piros/fehér
Külalakleírás
Pamut kötött kelméből készülő, egyenes vonalú, rövid ujjú, kerek nyakkivágású, szegett
nyakú-ujjú-aljú póló szürke/sötétkék/piros/fehér színben. Az egységes megjelenést a
parancsnok határozza meg. Több tűzoltóság részvételével zajló versenyen, díszelgésen a poló
színét a LÖTOSZ elnöke határozza meg.
A póló készülhet teniszpoló kivitelben is.

30

Gyakorló cipő
Külalakleírás
Könnyű félcipő acélorrmerevítővel és tépőzárral. A tűzoltóság részére pihenőcipőként,
munkavégzéshez, esetleg műszaki mentéshez használható. Hidrofobizált vízálló bőrből
készül, CERAMIX orrvédővel, Micro-Dry szellőző béléssel és CoolMax nedvességszívó
belső béléssel. Antibakteriális. Cserélhető és anatómiailag formázott talpbetét van benne,
mely mosható. A talp csúszás biztos, antisztatikus, olaj- és benzinálló.
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Derékszíj
Külalakleírás
Műanyag heveder alapanyagból készülő 5 cm széles öv szorítózáras fémcsattal és tépőzárral
biztosítja funkcióját.
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2. melléklet

Öltözködési előírások az önkéntes és ifjúsági tűzoltók részére
A)
Általános szabályok
1. A rendszeresített egyenruha viselsére jogosult az érvényes tűzoltóigazolvánnyal
rendelkező önkéntes illetve ifjúsági tűzoltó (továbbiakban: tűzoltó)
2. A tűzoltó az egyenruházatot csak ezen szabályzat előírásai szerint viselheti.
3. Egyenruhában köteles megjelenni a tűzoltó:
a) Gyakorlatokon
b) Tűzoltóversenyeken
c) Kitüntetések átadásán
d) Tanfolyamokon
e) Továbbképzéseken
f) Értekezleteken
g) Szolgálatban
h) minden olyan esetben, amikor az előljárója meghatározza
4. A rendszeresített egyenruházat az évszakhoz és az időjárási viszonyokhoz
alkalmazkodó öltözködési lehetőséget biztosít. Különböző alklamakkor és
időszakokban az egyenruhás öltözetek lehetnek:
a) Viselési alkalom szerint:
-

Gyakorló/szolgálati

-

Ünnepi

5. Időszaki (megengedett) viselésű öltözetek
a) Viselési időszakok szerint:
-

Nyári

-

Téli

-

Átmeneti időszaki öltözetek

Nyári időszak:

június 1-től szeptember 15-ig

Téli időszak:

december 1-től – május 15-ig

Átmeneti időszak: március 15-től- június 1-ig és
szeptember 15-től december 1-ig.
b) A hőmérséklet váratlan csökkenése, vagy emelkedése (pl. az átmeneti
időszakban a hőmérséklet + 5 oC alá csökkenése, vagy + 20 C0 fölé
emelkedése) esetén az egyöntetű öltözet meghatározása a parancsnok
hatáskörébe tartozik.
6. A tűzoltói egyenruha viselésében az alábbiak szerint engedhető könnyítés.
a) Szolgálatban:
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-

A kétrészes gyakorlóruha zubbonya levehető laktanyán belül, szerelési
gyakorlaton az illetékes parancsnok engedélye alapján, amennyiben az
egység valamennyi tagjánál a rendszeresített egyszínű póló viselése
egyöntetűen biztosított. A póló ilyen módon való viselésekor a
gyakorlóruha nadrágjához derékszíjat kell viselni.

-

A pólón beosztási jelzés nem viselhető.

-

A póló gyakorló zubbony nélkül való viselése csak a nyári és az
átmeneti időszakban megengedett.

-

A gyakorlóruha zubbony és a póló (amennyiben az teniszpóló) viselése
kigombolt felső gombbal történhet.

b) Szolgálaton kívül:
-

Nagy melegben, lakott területen kívül és utazás közben a tányérsapka (a
női kalap) és a nyakkendő levehető. A nők a kabátot is levehetik.

-

A közhasználatú étteremben a férfiak a zubbonyt kigombolhatják, a nők
a kabátot leveheti.

-

Laktanyán belüli étkezéskor a zubbony levehető.

7. A tűzoltók szolgálati és ünnepi öltözetének egyöntetűségéről a közvetlen parancsnok
köteles gondoskodni.
8. Az egyöntetű öltözködés elrendelésére jogosult:
a) a LÖTOSZ-elnöke
b) a felügyeleti szervek vezetői
c) az önkéntes tűzoltóparancsnok.
d) Az illetékes parancsnok (vezető) a hatáskörét másra átruházhatja.
9. Szolgálat teljesítésekor, vagy díszelgéskor az egyöntetű egyenruhás öltözködést – ha
arra más utasítás nincs – a szolgálatban, vagy díszelgésben részt vevők parancsnokai
közösen határozzák meg.
10. A közvetlen elöljáró felelős beosztottai öltözködéséért. A parancsnokok kötelesek
ellenőrizni, hogy a ruházatok viselése megfelel-e ezen szabályzatban előírtaknak és
meg kell követelniök, hogy a ruházatokat a tűzoltók mindig tiszta és jó állapotban
tartsák és viseljék.
11. Nem szabad viselni:
-

a tűzoltóság tekintélyét sértő kopott, szakadt, kifakult, foltos és gyűrött
egyenruhát;

-

ezen szabályzatban előírtaktól eltérő ruházati és felszerelési cikkeket,
beosztási jelzéseket, kitüntetéseket és jelvényeket.

12. Nem szabad:
-

a rendszeresített egyenruházatokat ezen szabályzatban foglaltaktól
eltérően megváltoztatni;

-

az egyenruha zsebeit kitömni, vagy azokban, belülről kilátszó tárgyakat
(pl. íróeszközt, stb.) hordani;

-

egyenruhában a tiszteletadást akadályozó, vagy egyenruhához nem illő
tárgyakat vinni.
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-

A gyakorló egyenruha zubbonyának ujját feltűrve, a pólót nadrágon
kívül viselni.

-

Egyenruhát laktanyán kívül sapka nélkül viselni (a megengedett
könnyítéseken kívül)

-

Az egyenruhához nem az egyenruházati szabályzat hatálya alá tartozó
más ruházati cikkeket viselni.

13. Egyenruházati eredetű cikkeket polgári öltözetként csak az egyenruha jellegétől
megfosztva (címeres gombok, beosztási jelzés, stb. nélkül) szabad viselni.
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B)
Részletes szabályok
15. A viselési alkalmakat és időszakokat alapul véve, a rendszeresített egyenruházatok,
valamint a kiegészítő ruházati cikkek viselésének rendjét az „Öltözködési táblázat”-ok
tartalmazzák (a férfi tűzoltók részére az 1. sz. táblázat, a női tűzoltók részére a 2. sz. táblázat,
ifjúsági tűzoltók részére a 3. táblázat).
Férfi ruházatok
16. Szolgálati baseballsapka
Viselhető szolgálati öltözetként, gyakorlóruhához
Nem viselhető:
- ünnepi és időszaki, megengedett viselésű öltözetekhez,
- polgári ruházatokhoz (amennyiben a köztársasági címeres sapkajelvénnyel van
ellátva)
17.Gyakorlóruha, kétrészes
Viselhető szolgálati öltözetként:
- szolgálati baseball sapkával ,
- galléros, vagy kereknyakú pólóval
- derékszíjjal,
- fekete cipővel, fekete bakanccsal, csizmával.
Nem viselhető:
- tányérsapkával,
- társasági öltönnyel, ingblúzzal vegyesen,
- fehér inggel, nyakkendővel
- ünnepi öltözetként,
18. Bakancs, fekete
Viselhető: gyakorló, szolgálati öltözethez
Nem viselhető: tárasági ruházathoz
19. Társasági tányérsapka
Viselhető:
- társasági zubbonyhoz,
- ingblúzhoz, inghez és
- ballonkabáthoz.
A tányérsapkát úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény az arc középvonalának
meghosszabbításával egybeessen és a sapkaszemernyő széle egy ujjnyival a
szemöldök felett legyen.
Nem viselhető:
- a gyakorlóruhához,
- a női egyenruházatokhoz és
- a polgári ruházatokhoz.
A beosztotti állomány fehér színű, a tisztviselői állomány arany színű sapkajelvényt viselnek.
20. Társasági zubbony és pantalló,
Viselhető ünnepi és időszaki megengedett öltözetként:
- társasági tányérsapkával,
- fehér inggel,
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- fekete nyakkendővel,
- fekete paszpollozott pantallóval,
- fekete cipővel,
minden időszakban;
az időjárási viszonyoknak megfelelő ballonkabáttal.
Nem viselhető:
- szolgálati baseball sapkával és
- derékszíjjal.
A beosztotti állomány fehér színű, a tisztviselői állomány arany színű gombokat viselnek.
21. Nyakkendő, fekete
Viselhető:
- a társasági zubbonyhoz.
- hosszú ujjú fehér inghez
Nem viselhető:
- a gyakorlóruhához,
- az ingblúzhoz
- a rendszeresített fekete színtől eltérő színű, vagy más szövésű nyakkendő.
22. Ingblúz
Viselhető időszaki, megengedett öltözetként:
Nyári időszakban:
- nyitott gallérral nyakkendő nélkül,
- társasági tányérsapkával,
- társasági pantallóval,
- fekete cipővel.
Nem viselhető:
- baseball sapkával,
- nyakkendővel
- inggel
23. Ballonkabát, szürke
Viselhető időszaki, megengedett öltözetként:
- saját anyagából készül övvel,
- minden időszakban az időjárási viszonyoknak megfelelően;
- télen
szürke vagy fekete nyaksállal, fekete, vagy szürke bőrkesztyűvel és begombolt
béléssel.
A ballonkabátot változó időjárási viszonyok között színével kifelé, hosszában
négyrétűen összehajtva, a bal karra fektetve kell hordani.
Nem viselhető a ballonkabáton:
- derékszíj,
- szolgálati jelvény
- kitüntetés, jelvény
- beosztási jelzés
- karlap
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Női ruházatok
24. Szolgálati baseball sapka, (ld. A férfi ruházatnál)
25. Kalap, szürke
Viselhető ünnepi és időszaki, megengedett öltözetként:
- kosztümhöz,
- ingkabáthoz és
- ballonkabáthoz,
A kalapot kissé jobbra döntve kell viselni úgy, hogy a kalap széle a jobb szemöldök
felett, a sapkajelvény pedig az arc hosszanti középvonalában legyen.
A beosztotti állomány fehér színű, a tisztviselői állomány arany színű sapkajelvényt
viselnek.
Nem viselhető:
- gyakorló ruhához,
- polgári ruházatokhoz.
26. Kosztüm (kabát és szoknya)
Viselhető ünnepi és időszaki, megengedett öltözetként:
- szürke kalappal,
- fehér inggel,
- női szolgálati kendővel
- harisnyával,
- fekete cipővel,
- fekete női táskával
minden időszakban;
az időjárási viszonyoknak megfelelően ballonkabáttal.
A beosztotti állomány fehér színű, a tisztviselői állomány arany színű gombokat viselnek.
Nem viselhető:
- tányérsapkával,
- baseball sapkával ,
- derékszíjjal,
- ingkabáttal,
- ing nélkül,
- csizmával,
- a térd középvonalát el nem érő, vagy azt meghaladó hosszúságú szoknyával.
27. Pantalló, kosztümhöz
Viselhető időszaki, megengedett öltözetként:
- szürke kalappal,
- kosztümkabáttal,
- fehér vagy szürke inggel,
- szolgálati kendővel
- harisnyával,
- fekete cipővel,
- fekete női táskával,
minden időszakban;
az időjárási viszonyoknak megfelelően ballonkabáttal.
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Nem viselhető:
- ingblúzzal
28. Szolgálati kendő
Viselhető:
- kosztümhöz.
Nem viselhető:
- gyakorló ruhához,
- az ingkabáthoz,
- a rendszeresített fehér színtől eltérő színű, vagy más szövésű kendő
29. Ingblúz, női
Viselhető időszaki, megengedett öltözetként:
- nyári időszakban,
- nyitott gallérral,
- kalappal,
- szoknyával,
- fekete cipővel.
Nem viselhető:
- gakorló sapkával,
- nyakkendővel,
- inggel,
- pantallóval,
- derékszíjjal.
30. Ballonkabát, szürke
Viselési előírásai, férfiakéval azonos (23. pont)
Általános ruházati cikkek
31. Ing, fehér
Viselhető:
- férfiaknál: a társasági öltönyhöz, fekete nyakkendővel,
- nőknél: a kosztümhöz, szolgálati kendővel,
- nyakkendővel begombolt felső gombbal
- nyakkendő nélkül kigombolt felső gombbal.
Nem viselhető:
- a gyakorlóruhához,
- a rendszeresítettektől eltérő (mintás szövésű, vagy más gallérszabással készült)
ing.
32. Derékszíj,
Viselhető gyakorló, szolgálati öltözethez.
Nem viselhető: az ünnepi és az időszaki, megengedett öltözetekhez.
33. Póló
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Viselhető:
- a gyakorló ruhához a zubbony alatt teniszpóló esetén kigombolt felső gombbal
- gyakorló nadrághoz derékszíjjal, a nadrágba betűrve.
Nem viselhető:
- társasági ruházathoz
C)
Egyenruhán viselhető jelzések
34. Tűzoltó sapkajelvény
A jelvényt:
- a társasági tányérsapkán elöl a fonott zsinór felett, az állórész és a felsőrész
találkozásánál a szemernyő felezővonalában,
- a női kalapon a homlokrész középvonalában (feltűzve) kell viselni.
- a beosztotti állomány fehér, a tisztviselői állomány arany színű sapkajelvényt
visel.
35. Szolgálati jelvények
Az „önkéntes tűzoltó” és „ifjúsági tűzoltó” szolgálati jelvényeket – a ballonkabát és a
felnőtteknél a gyakorló ruházat kivételével – az egyenruházaton beosztásra és
szolgálati beosztásra való tekintet nélkül mindenkor viselni kell a regisztrált önkéntes
és nyilvántartott ifjúsági tűzoltóknak.
Nem viselhető a szolgálati jelvény polgári ruhán.
A szolgálati jelvényt jelvény, vagy hímzés formájában a zubbony jobb oldalán a
zsebtartó felett úgy kell elhelyezni, hogy annak függőleges középvonala a zseb
középvonalával illetve gombolásába egybeessen. A jelvények ingkabáton, kosztümön
való elhelyezésére a zubbonyra vonatkozó jelvény viselési előírásokat kell
értelemszerűen alkalmazni.
36. Önkéntes tűzoltói, szövetségi fazonjelvény
A jelvény csak a polgári ruha fazonján viselhető.
37. Gombok
Az egyenruházaton a tűzoltócímeres gombokat kell viselni a következők szerint:
A gombok színe a tisztviselőknél arany; a beosztott tűzoltóknál ezüst.
Fémből készült zubbonygombbal kell ellátni a társasági zubbonyt, a kosztümöt,.
Fémből készült ujjagombbal kell ellátni a társasági zubbony és a kosztümkabát ujját.
Fémből készült szúrósgombbal kell rögzíteni a társasági tányérsapka fonott zsinórját.
D)
Kiegészítő polgári ruházatok
A rendszeresített egyenruházatokhoz az alábbi polgári jellegű öltözeti cikkek viselhetők:
38. Zokni, fekete
Viselhető: a férfi egyenruházatokhoz tetszés szerinti alapanyagú, minta nélküli
egyszínű fekete színben.
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39. Harisnya
Viselhető: a női egyenruhához tetszés szerinti alapanyagú sima kötésű, mintázat
nélküli, testszínű, vagy mogyorószínű harisnya, harisnyanadrág.
40. Cipő, fekete
Viselhető: az egyenruhához sima felsőrészű boksz, vagy ehhez hasonló fényes bőrből
készült fekete cipő.
Nem viselhető: a rátűzéses, mintázott felsőrészű és különféle divatcipők.
41 Női táska, fekete
Viselhető: a női egyenruhákhoz, fekete színben, tetszés szerinti méretben és
minőségben.
42. Nyaksál, szürke/fekete
Viselhető: ballonkabáthoz télen, tetszés szerinti alapanyagú, minta nélküli egyszínű
szürke, vagy fekete színben.
43. Bőrkesztyű, szürke, vagy fekete
Viselhető: ballonkabáthoz télen, tetszés szerinti minőségben, szürke vagy fekete
színben.
E)
Kitüntetések és jelvények viselése
44. A tűzoltó egyenruhán a Magyar Köztársaság Elnöke, kormányfője , miniszterei, valamint
a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a LÖTOSZ, HÖTOSZ, MTSZ által adományozott
kitüntetések viselhetők.
45. A kitüntetéseket, vagy azok szalagsávjait a 44-es pont szerinti sorrendben
(rangsorolásban) kell viselni.
46. A kitüntetéseket eredeti formában (az érmet szalaggal) a zubbony bal oldalára feltűzve
csak az ünnepi öltözeten szabad viselni az alábbiak szerint:
a) Egy kitüntetést: a felső zubbonyzseb fölé úgy kell feltűzni, hogy az érem alsó széle
a zsebtartó felső varrását érintse, függőlegesen pedig a zsebtakaró középvonalával
egybeessen.
b) Kettőtől hat kitüntetést a zseb függőleges középvonalától jobbra, ill. balra úgy kell
feltűzni, hogy a magasabban rangsorolt kitüntetések a zubbony gombolásához
közelebb kerüljenek. Az alacsonyabban rangsorolt kitüntetések éremtartó szalagjai
félig a magasabban rangsorolt kitüntetések szalagjai alá kerüljenek.
Ha a kitüntetések hossza különböző, akkor a zsebtakaró felső varrását a leghosszabb
kitüntetés alsó széle érintse. Egy sorban legfeljebb hat kitüntetés tűzhető fel.
c) Hatnál több kitüntetést két- vagy több sorban kell feltűzni úgy, hogy a felső sorban
hat kitüntetés legyen. Két sor esetén az alsó sorban levő kitüntetéseket olyan
magasságban kell feltűzni, hogy a zsebtakaró középső varrását a leghosszabb
kitüntetés alsó széle érintse. Ennél több sor esetében a felerősítést a fenti elvek
betartásával felfelé haladva kell elvégezni. Az alsó sorba kerülő kitüntetéseket a zseb
középvonalától jobbra, illetve balra arányosan kell felerősíteni.
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A kitüntetések felerősítését mindig az alsó sorral kell kezdeni. A felső sort annyival
magasabban kell feltűzni, hogy az alsó sor éremtartó szalagjainak felső széle a felső
sor érmeinek vízszintes középvonalába kerüljön.
d) A LÖTOSZ Parancsnoki jelvényt csak a parancsnoki állomány viselheti a zubbony
bal zseb középvonalában. A parancsnoki jelvényt úgy kell elhelyezni, hogy annak
függőleges középvonala a zseb középvonalával, illetve gombolásába egybeessen. A
jelvény viselhető társasági, gyakorló öltözéken. Ingblúzon, kosztümön való
elhelyezésére a zubbonyra vonatkozó jelvény viselési előírásokat kell értelemszerűen
alkalmazni. Nem viselhető ballonkabáton és pólón.
47. A kitüntetések szalagsávjai – a zubbony és az ingblúz bal oldalára feltűzve – az ünnepi
öltözeten és a megengedett öltözeten viselhetők:
- eredeti formában (40 x 13 mm méretben), vagy
- műanyagból készült formában (23 x 10 mm méretben)
az alábbiak szerint:
a) Egy szalagsávot közvetlenül a felső zubbonyzseb közepe fölé, a zsebtakaró felső
varrásával párhuzamosan kell feltűzni.
b) Kettőtől négy szalagsáv esetében a magasabban rangsorolt kitüntetések szalagsávjai a
zseb függőleges középvonalától jobbra, illetve balra kerüljenek. Ügyelni kell arra,
hogy a szalagsávok a zseb függőleges középvonalához arányosan legyenek feltűzve.
Egy sorba legfeljebb négy szalagsáv tűzhető fel.
c) Négynél több szalagsáv esetén először az alsó sorba kerülő szalagsávokat kell feltűzni
44. pontban foglaltakat figyelembe véve. A sorokat alulról felfelé haladva – egymást
érintve – kell feltűzni úgy, hogy a szalagsávok egymást ne takarják.
48. A tűzoltó egyenruhán csak az adományozott, illetve iskolai végzettséghez,
teljesítményhez, beosztáshoz kötött érmek és jelvények viselhetők a meghatározott
sorrend szerint.
49. Az érmeket és jelvényeket a zubbony jobb oldali felső zsebén, a zsebtakaró alsó széle alatt
szabad viselni. A LÖTOSZ Csillagrendje kitüntetést a bal zseben kell viselni.
a) Egy jelvényt a zsebtakaró alsó széle alá úgy kell feltűzni, hogy a zseb függőleges
vonalával egybeessen.
b) Kettő, vagy több jelvény közül a magasabban rangsoroltat a zseb függőleges
középvonalától balra (a zubbony gombolása felé), az alacsonyabban rangsoroltat pedig
ettől jobbra kell feltűzni.
Egy sorban csak annyi jelvény tűzhető fel, amennyi a zseb szélességében elfér.
Több jelvény esetén a fenti előírás az alsó sorra vonatkozik azzal, hogy a magasabban
rangsorolt jelvényeket a felső sorba kell feltűzni.
50. A kitüntetések, valamint az érmek és jelvények csak a társasági zubbonyon, nőknél a
kosztümön viselhetők.
A kitüntetések és jelvények kosztümön való elhelyezésére a zubbonyra vonatkozó
viselési előírásokat kell egyértelműen alkalmazni.
51. Névkitűző: társasági ruházaton vésett, vagy gravírozott, a gyakorló ruházaton hímzett
tépőzáras név viselhető. A névkitűzőt a jobb zseb takaró fölött, a szolgálati jelvény alatt a

42
társasági ruházatnál a gomb középvonalában, gyakorló ruházatnál középen kell
elhelyezni
52. Ifjúsági tűzoltók a vizsgajelvényeket a zubbony bal zseb felső részében viselhetik. Egy
vizsgajelvény viselése esetén középen, két vizsgajelvény viselése esetén a magasabb a
zubbony gombolása irányában a zseben egyenletesen elosztva, három vizsgajelvény
esetén az ezüst vizsgajelvény a zseb közepén, az arany a zubbony gombolása irányába, a
bronz a zseb bal kéz felöli oldalán viselhető.
F
ÉRMEK, JELVÉNYEK VISELÉSI SORRENDJE
A zubbony jobb felső zsebén
a) Általános jelvények
• Egyetemi (főiskolai) jelvény
b) Tűzoltó jelvények
• Önkéntes és Létesítményi Tűzoltó tanfolyam jelvény
• Hazai tűzoltóverseny jelvény (arany, ezüst, bronz)
• Külföldi tűzoltóverseny jelvény (arany, ezüst, bronz)
• CTIF emlékjelvény
A zubbony bal felső zsebén
a.) Állami kitüntetések
a. a Köztársasági elnök által adományozott kitüntetése
b. a Kormányfő által adományozott kitüntetések
c. a Miniszterek által adományozott kitüntetések
b.) Tűzoltó kitüntetések
a. az OKF Főigazgatója által adományozott kitüntetések
b. LÖTOSZ kitüntetések
c. Más tűzoltószövetség által adományozott kitüntetések
c.) Egyéb kitüntetések
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3. számú melléklet
IRÁNYELVEK
az önkéntes és ifjúsági tűzoltók részére rendszeresített egyenruházatokkal és
felszerelésekkel történő ellátásra, utánpótlásra és a kihordási időkre
A)
Egyenruházati ellátás
53. A tűzoltóság fenntartója a rendszeresített egyenruházatokat és felszerelési cikkeket
egyenruházati ellátásként a tűzoltók részére a helyi egyenruházati (vagy analóg) szabályzat
szerint biztosítja. Annak hiányában a következő ütemezéssel biztosíthatja.
Első ütemben: szolgálati öltözetként
Az ellátás mennyisége: személyenként egy-egy darab
- Gyakorló baseball sapka
- Gyakorlóruha
- Póló
( a főfoglalkozású tűzoltók részére 3 db)
- Beosztásjelző és rózsák, névkitűző,
- Derékszíj
- Dzseki
Második ütemben: ünnepi öltözetként
Az ellátás mennyisége: személyenként egy-egy darab
Férfiak részére
- Társasági tányérsapka
- Társasági öltöny (zubbony és pantalló)
- Ing, fehér
- Nyakkendő, fekete
- nadrágszíj
- Beosztásjelző, rózsák, névkitűző
Nők részére
- Női kalap
- Kosztüm (kabát és szoknya)
- Pantalló kosztümhöz
- Ing, fehér (blúz helyett)
- Szolgálati kendő,
- Beosztás jelző, rózsák. névkitűző
Harmadik ütemben: időszaki megengedett öltözetként
Az ellátás mennyisége: személyenként egy-egy darab
Férfiak és nők részére
- Ingblúz fehér
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-

Ballonkabát, szürke

54. A tűzoltók a saját polgári ruházatukból az alábbi kiegészítő öltözeti cikkeket
használhatják a biztosításra került egyenruházatukhoz:
- Zokni, fekete
- Harisnya (harisnyanadrág)
- Cipő, fekete
- Női táska, fekete
- Nyaksál, szürke
- Bőrkesztyű, szürke
B)
Az egyenruházatok viselési ideje és utánpótlása
A használatra kiadott egyenruházati cikkeket a következő viselési idők szerint célszerű
pótolni:
55. A szolgálati öltözetek vonatkozásában
- Szolgálati baseball sapka
- gyakorlóruha
- Póló
Javasolt viselési (kihordási) idő:
- általában: 3 év,
- a főfoglalkozású, vagy készültségi szolgálatot ellátók részére: 2 év,
- a derékszíj viselési idő meghatározása nélkül biztosítható.
56. Az ünnepi öltözetek vonatkozásában
- Társasági tányérsapka
- Társasági öltöny (zubbony és pantalló)
- Női kalap
- Kosztüm (kabát, szoknya)
- Pantalló kosztümhöz
- Nyakkendő, fekete
Javasolt viselési (kihordási) idő: 10 év.
- Ing, fehér (a férfiak és nők részére)
Javasolt viselési (kihordási) idő: 3 év.
57. Az időszaki, megengedett öltözetek vonatkozásában
A férfi és női
- Ingblúz
Javasolt viselési ideje: 3 év.
- Ballonkabát
Javasolt viselési ideje: 10 év.
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C)
A ruházatokat használó tűzoltók kötelmei és felelőssége
58. Az egyenruházati ellátásban részesítettek a ruházatukért anyagilag felelősek.
A tűzoltók a ruházatukat kötelesek
- megőrizni,
- rendszeresen karbantartani és
- rendeltetésszerűen használni.
- tűzoltói viszonyuk megszűnésével leadni.
59. A használatra kiadott egyenruházatok a viselési idő lejártáig a tűzoltóság, vagy a fenntartó
tulajdonát képezik. A viselési idő letelte után a ruházat csak akkor mehet át a használó
tulajdonába, ha a ruházat utánpótlása megtörtént.
A tűzoltó tulajdonába átment ruházat polgári ruhaként a 2. sz. melléklet 13. pontjában
meghatározottak szerint viselhető.
D)
Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott egyenruházatok pótlása
60. Az elveszett, továbbá a szolgálat ellátása közben, vagy elemi csapás következtében
megrongálódott, megsemmisült le nem járt viselési idejű egyenruházatot, valamint az
egységkészletként, vagy személyi ellátásként használatra kiadott ruházatot – a
megrongálódott ruházat bevonása mellett – célszerű pótolni.
A pótlást lehetőleg az elveszett, megrongálódott, vagy megsemmisült egyenruházattal
azonos értékű, használt ruházatból célszerű biztosítani a viselési idő változatlanul
hagyása mellett.
Ha a megrongálódott ruházat, vagy megsemmisült ruházat csak új ruházattal pótolható, a
viselési időt a pótlás napjától – teljes viselési idővel – indokolt számítani.
61. Az elveszett, megrongálódott, vagy megsemmisült ruházatot akkor is indokolt pótolni, ha
a kár a ruházatot használó hibájából keletkezett.
Ilyen esetben a pótlásra kiadott cikkekre a kiadás napjával kezdődő teljes viselési időt
célszerű megállapítani.
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4. melléklet

A LÖTOSZ önkéntes és ifjúsági tűzoltó szervezeteinek szervezeti
felépítése
Az önkéntes tűzoltó szervezet felépítése
1. A csoport
a. A tűzoltó szervezet legkisebb szervezeti egysége a csoport, amely áll legalább
2 fő tűzoltóból (legalább 2 fő) A csoport tagjai lehetnek próbaidős tűzoltók,
tűzoltók, törzstűzoltók. A csoportot csoportvezető, vagy szerparancsnok
vezeti.
b. A csoporton belül szervezhető beosztások:
- próbaidős tűzoltó
- tűzoltó
- törzstűzoltó
- csoportvezető
- szerparancsnok
2. A raj
a. Legalább két csoport alkothat egy rajt, amely áll egy rajparancsnokból, két
csoportvezetőből és 2 beosztott tűzoltóból (legkisebb létszáma 5 fő).
b. A raj beosztott tűzoltói lehetnek próbaidős tűzoltók, tűzoltók és törzstűzoltók
c. A csoportvezetők lehetnek csoportvezetők, szerparancsnokok.
d. A raj parancsnoka lehet szerparancsnok, rajparancsnok, vagy őrsparancsnok.
e. A raj – amennyiben a tevékenységét nem a tűzoltóság székhelyén látja el,
őrsként működik.
f. Az őrs a székhely tűzoltósághoz tartozó, azzal nem azonos telephelyen
működő, nem önálló jogi személyiségű szervezet.
g. A rajon belül szervezhető beosztások:
- próbaidős tűzoltó
- tűzoltó
- törzstűzoltó
- csoportvezető
- szerparancsnok
- rajparancsnok
- őrsparancsnok
3. A szakasz
a. Legalább két raj alkot egy szakaszt, amely áll egy szakaszparancsnokból, két
rajparancsnokból, 4 csoportvezetőből és 4 beosztott tűzoltóból (legkisebb
létszáma 11 fő).
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b. A szakasz beosztott tűzoltói lehetnek próbaidős tűzoltók, tűzoltók és
törzstűzoltók.
c. A csoportvezetők lehetnek csoportvezetők, szerparancsnokok.
d. A rajparancsnokok
őrsparancsnok.

lehetnek

szerparancsnok,

rajparancsnokok,

vagy

e. A szakasz parancsnoka lehet szakaszparancsnok, alparancsnok, vagy
egységparancsnok.
f. A szakasz – amennyiben a tevékenységét nem a tűzoltóság székhely
településén látja el, őrsként, vagy egységként működik.
g. A szakaszon belül szervezhető beosztások:
- próbaidős tűzoltó
- tűzoltó
- törzstűzoltó
- csoportvezető
- szerparancsnok
- rajparancsnok
- őrsparancsnok
- szakaszparancsnok
4. Az egység
a. A szakasz egységként vagy önálló egyesületként is alakítható, amennyiben
legalább 4 rajból áll. Ebben az esetben a szakasz élén egységparancsnok állhat.
Két szakaszból álló egységnél alparancsnoki beosztás is szervezhető.
b. Legalább két szakasz alkotja az egységet, amely áll egy egységparancsnokból,
két szakaszparancsnokból, négy rajparancsnokból, 8 csoportvezetőből és 8
beosztott tűzoltóból (legkisebb létszáma 21 fő).
c. Az egység beosztott tűzoltói lehetnek próbaidős tűzoltók, tűzoltók és
törzstűzoltók.
d. A csoportvezetők lehetnek csoportvezetők, szerparancsnokok.
e. A rajparancsnokok
őrsparancsnok.

lehetnek

szerparancsnok,

rajparancsnokok,

vagy

f. A szakasz parancsnoka lehet szakaszparancsnok, alparancsnok.
g. Az egység parancsnoka lehet egységparancsnok, alparancsnok, parancsnok.
h. Az egységen belül szervezhető beosztások:
- próbaidős tűzoltó
- tűzoltó
- törzstűzoltó
- csoportvezető
- szerparancsnok
- rajparancsnok
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- őrsparancsnok
- szakaszparancsnok
- alparancsnok
- egységparancsnok
5. Az önkéntes tűzoltóság (köztestület)
a. Az önálló működési területtel rendelkező tűzoltóságok élén parancsnok és
parancsnok-helyettes állhat. A többi beosztást 1. 2. 3. 4. pont
figyelembevételével kell megszervezni.
b. Amennyiben az önkéntes tűzoltóság a működési területén legalább egy egység
és két őrs, vagy 2 szakasz és egy őrs, vagy egy szakasz és 3 őrs működik, az
önkéntes tűzoltóság parancsnoka főparancsnok lehet.

Az ifjúsági tűzoltó szervezet felépítése
6. Az ifjúsági tűzoltó csoport
a. Az ifjúsági tűzoltó szervezet legkisebb szervezeti egysége a csoport, amely áll
2 fő ifjúsági tűzoltóból (legalább 2 fő)
b. A csoport tagjai lehetnek próbaidős ifjúsági tűzoltók, ifjúsági tűzoltók és
ifjúsági törzstűzoltók..
c. A csoportot az ifjúsági tűzoltó csoportvezető vezeti.
d. Az ifjúsági tűzoltó csoporton belül szervezhető beosztások:
- próbaidős ifjúsági tűzoltó
- ifjúsági tűzoltó
- ifjúsági törzstűzoltó
- ifjúsági tűzoltó csoportvezető
7. Az ifjúsági tűzoltó raj:
a. Legalább két csoport alkothat egy ifjúsági tűzoltó rajt, amely áll egy ifjúsági
tűzoltó rajparancsnokból, két ifjúsági tűzoltó csoportvezetőből és 2 ifjúsági
tűzoltó beosztott tűzoltóból (5 fő).
b. Az ifjúsági tűzoltó raj beosztott tűzoltói lehetnek próbaidős ifjúsági tűzoltók,
ifjúsági tűzoltók és ifjúsági törzstűzoltók.
c. Az ifjúsági tűzoltó csoportvezetők lehetnek ifjúsági törzstűzoltók, ifjúsági
tűzoltó csoportvezetők.
d. Az ifjúsági tűzoltó raj parancsnoka lehet ifjúsági tűzoltó rajparancsnok.
e. Az ifjúsági tűzoltó rajon belül szervezhető beosztások:
- próbaidős ifjúsági tűzoltó
- ifjúsági tűzoltó
- ifjúsági törzstűzoltó
- ifjúsági tűzoltó csoportvezető
- ifjúsági tűzoltó rajparancsnok-helyettes
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- ifjúsági tűzoltó rajparancsnok
8. Az ifjúsági tűzoltó szakasz
a. Legalább két ifjúsági tűzoltó raj alkot egy szakaszt, amely áll egy ifjúsági
tűzoltó szakaszparancsnokból, két ifjúsági tűzoltó rajparancsnokból, 4 ifjúsági
tűzoltó csoportvezetőből és 4 ifjúsági tűzoltó beosztott tűzoltóból (legkisebb
létszáma 11 fő).
b. Az ifjúsági tűzoltó szakasz beosztott tűzoltói lehetnek próbaidős ifjúsági
tűzoltók, ifjúsági tűzoltók, ifjúsági törzstűzoltók.
c. Az ifjúsági tűzoltó csoportvezetők lehetnek csoportvezetők.
d. Az ifjúsági tűzoltó rajparancsnokok lehetnek ifjúsági tűzoltó csoportvezetők,
ifjúsági tűzoltó rajparancsnokok-helyettesek, vagy
ifjúsági tűzoltó
szakaszparancsnokok.
e. Az ifjúsági tűzoltó
szakaszparancsnok,

szakasz

parancsnoka

lehet

f. Az ifjúsági tűzoltó szakaszon belül szervezhető beosztások:
- próbaidős ifjúsági tűzoltó
- ifjúsági tűzoltó törzstűzoltó
- ifjúsági tűzoltó csoportvezető
- ifjúsági tűzoltó rajparancsnok-helyettes
- ifjúsági tűzoltó rajparancsnok
- ifjúsági tűzoltó szakaszparancsnok

ifjúsági

tűzoltó
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5. melléklet
A LÖTOSZ beosztási jelzésrendszere
az alapparolinok

Tűzoltást, műszaki mentést végző
tűzoltó
256/2008. Korm. rendelet alapján
regisztrált tűzoltó

őrs, egyesület , köztestület
végrehajtó állományú tűzoltója

A tűzoltó szervezet működését
segítő, biztosító, vezető, de
tűzoltást műszaki mentést nem
végző, vagy nem regisztrált
tűzoltó

-

nem önálló jogi
személyiségű szervezet
(őrs) vezetői
- önálló jogi személyiségű
szervezet (egyesület,
köztestület) középvezetői
települési szint

-

Önálló jogi személyiségű
szervezet (egyesület)
vezetői
köztestület középvezetői

települési szint

Köztestület felsővezetői

működési területi szint
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A beosztási jelzéseken használt jelvények

beosztotti
vezetői
ezüstrózsa aranyrózsa
állományjelző állományjelző

tisztviselői
jelzés

jogász

szanitéc

orvos

titkár

pap

zenész
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Önkéntes és ifjúsági tűzoltók rangfokozatai
Községi és városi szintű beosztott tűzoltói rangfokozatok tűzoltás vezetői jogosultság nélkül
256/2008.(X.21)
Korm. 6 § (1)
bek. alapján
regisztrált
tűzoltó

próbaidős
tűzoltó

tűzoltó

törzstűzoltó

csoportvezető szerparancsnok

próbaidős
tűzoltó

tűzoltó

törzstűzoltó

csoportvezető

Nem regisztrált,
egyesületi
tűzoltó

tagozatvezető
helyettes

Községi és városi szintű középvezetői, vezetői rangfokozatok
256/2008.(X.21)
Korm. 6 § (1)
bek. alapján
regisztrált
tűzoltó

tűzoltásvezetői
jogosultsággal
rajparancsnok

őrsparancsnok
tűzoltásvezetői
jogosultság nélkül

tagozatvezető

őrsvezető

Községi és városi szintű vezetői rangfokozatok
256/2008.(X.21)
Korm. 6 § (1)
bek. alapján
regisztrált
tűzoltó

tisztviselő

szakaszparancsnok

alparancsnok

egységparancsnok

tisztviselő

döntnök

alelnök

elnök

Területi szintű (működési terület szintű) vezetői rangfokozatok
256/2008.(X.21)
Korm. 6 § (1) bek.
alapján regisztrált
tűzoltó

tisztviselő

parancsnokhelyettes

parancsnok

főparancsnok

tisztviselő

vezetőségi tag
(döntnök)

alelnök

elnök
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Egyéb, speciális községi és városi szintű rangfokozatok
Tűzoltó zenekari rangfokozatok

zenész

szólamvezető

karnagy

Egyéb tűzoltóságnál előforduló beosztások rangfokozatai

tűzoltó jogász

egyesületi pap

tűzoltó ügyész

köztestületi pap

Ifjúsági tűzoltók rangfokozatai
256/2008. X.21.) Korm. rendelet 8 § (4) bek. alapján

próbaidős ifjúsági
tűzoltó

ifjúsági tűzoltó

ifjúsági törzstűzoltó

ifjúsági tűzoltó
ifjúsági tűzoltó
rajparancsnok-helyettes rajparancsnok

csoportvezető

ifjúsági tűzoltó
szakaszparancsnok
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Az önkéntes tűzoltók besorolása
Magyarázat.
A beosztási jelzéseknek két nagy csoportja van, úgymint szakmai (azaz tüzet oltó, regisztrált
tűzoltó) és társadalmi (azaz a tűzoltás és műszaki mentés feltételeit biztosító, azt segítő,
népszerűsítő stb. nem regisztrált tűzoltó, egyesület tagja)
Tüzet oltó tűzoltó

tüzet nem oltó tűzoltó

A különbség a parolin alapszínében rejlik, azaz tüzet oltó aktív tűzoltó piros (teljesen
mindegy, hogy főfoglalkozású vagy nem, önkéntes tűzoltó egyesületben, önkéntes
tűzoltóságon, vagy tűzoltó őrsön)

A szervezeti struktúrában való előmenetelt rózsákkal jelöljük.
A rózsa készülhet rátűzhető jelvény, vagy hímzett formában is. A pontos mérete (átmérője) 15
mm.
A beosztási jelzésrendszer további két nagy csoportra osztható:
- A terület védelme és önállóság alapján szervezett szervezeti struktúrában elfoglalt
hely, ez elsődlegesen a tűzoltó szakmai jelöléseket jelenti és rózsákkal, valamint a
parolin szegélyezése és „parkettásítása” révén jön létre, a szakmai végzettség a
meghatározója.
- A másik jelölés a fontos funkciók, azaz tisztviselői jelölések, amely lehet közép, vagy
felsőfokú állami végzettséghez kötött.
- Azon tűzoltók, akiknek több funkciót is ellátnak (pl. vonulós tűzoltó rajparancsnok, de
a köztestület elnökségébe választották, ott döntnök, vagy regisztrált, vonulós
törzstűzoltó, de a tűzoltóegyesületben tagozatvezető) a magasabb beosztási jelzést
viselheti. A parancsnok, vagy a LÖTOSZ-elnöke elrendelheti, hogy a tűzoltók
egységesen csak a piros, vagy fekete beosztási jelzést viseljék. ezért célszerű a tűzoltót
mindkét jelzéssel ellátni.
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Rangfokozati jelölések regisztrált tűzoltók részére
Beosztott tűzoltók
Próbaidős tűzoltó
Megszólítása: próbaidős tűzoltó,
Rövidítése: PTÜ
Jelölése: piros alapú rózsa nélküli parolin.
Ebbe az állománycsoportba sorolható: aki még nem szerezte meg a szükséges
• szakmai képesítést, nincs tűzoltói szakmai végzettsége
• nincs a felvétele után elvégezve a foglalkozás eü vizsgálata, illetve
• nincs véglegesítve. (nem tett esküt, próbaidejét tölti)
Szám

Irányítási
szint

parolin
színe

rózsa
színe

rózsa
db
száma

0.

végrehajtó

piros

-

-

egyéb
jelölés

neve

ezüst
stráf

próbaidős tűzoltó

megjelenítése

Várakozási idő: nincs, addig kell ebben a beosztásban tartani, ameddig a magasabb
beosztásba helyezéshez meg nem szerezte az összes feltételt.
Természetesen az állományba vételhez szükséges foglalkozás-egészségügyi alap
orvosi vizsgálat megszerzése a feltétel.
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Tűzoltó
Megszólítása: tűzoltó,
Rövidítése: TÜO
(Pl. Kovács Lajos önk. tüo.)
Jelölése: ezüst szegélyes piros parolinon egy ezüst színű rózsa.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. §(a), (b) pontja alá tartozó tűzoltó alaptanfolyamot
sikeresen elvégezte.
• Próbaidejét letöltötte
• Képességei alapján a parancsnok 2-es, 4-es, beosztásba sorolja (TÜRR-ben 1.
beosztási csoport)
• A parancsnok tűzoltói szolgálatra alkalmasnak minősítette
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
szint

I.

végrehajtó

parolin rózsa
színe színe

piros

ezüst

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

1

ezüst
stráf

neve

megjelenítése

tűzoltó

Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb beosztásba.
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Törzstűzoltó
Megszólítása: Törzstűzoltó
Rövidítése: TTÜ
(Pl. Kovács Lajos önk.tü.ttü)
Jelölése: ezüst szegélyes piros parolinon kettő ezüst színű rózsa.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. §(a) vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte és öt évet töltött aktív tűzoltói
szolgálatban.
• Képességei alapján a parancsnok 2-es, 3-as, 4-es, beosztásba helyezi (TÜRRben 2. beosztotti csoport)
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
szint

I.

végrehajtó

parolin rózsa
színe színe

piros

ezüst

rózsa egyéb
jelölés
db
száma

2

ezüst
stráf

neve

megjelenítése

Törzstűzoltó

Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb beosztásba. Feltétele,
hogy a parancsnok csoport (legalább 2 tűzoltó) irányításával bízza meg
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Csoportvezető
Megszólítása: Csoportvezető
Rövidítése: CSV
(Pl. Kovács Lajos önk.tü.csv)
Jelölése: ezüst szegélyes piros parolinon három ezüst színű rózsa.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. §(a) vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte és öt évet töltött aktív törzstűzoltói
szolgálatban.
• Képességei alapján a parancsnok 1-es, 3-es, beosztásba helyezi, csoport
irányítással bízza meg. (TÜRR-ben 3. beosztotti)
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály okirat szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
szint

I.

végrehajtó

parolin rózsa
színe színe

piros

ezüst

rózsa egyéb
jelölés
db
száma

3

ezüst
stráf

neve

megjelenítése

csoportvezető

Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb beosztásba. Feltétele:
szerparancsnoki feladatokat láthat el, valamint több csoport irányítást végzi, (de
tűzoltásvezetői végzettséggel nem kell rendelkeznie)
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Szerparancsnok
Megszólítása: szerparancsnok
Rövidítése: SZRPK
(Kovács Lajos önk.tü. szrpk)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon egy aranyszínű rózsa, egy . ezüst stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. § (a), vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte. és öt évet töltött aktív csoportvezetői
beosztásban.
• A parancsnok raj (legalább 2 csoport) irányítására alkalmasnak találja,
szerparancsnoki, beosztást tölt be (TÜRR-ben 4-es beosztotti, vagy 1-es
vezetői kategória)
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

II.

Irányítási
szint

helyi szintű
középvezető

parolin rózsa
színe színe

piros

arany

rózsa egyéb
jelölés
db
száma

1

ezüst
stráf

neve

megjelenítése

szerparancsnok

Várakozási idő: nincs Ebből a beosztásból csak az a tűzoltó nevezhető ki magasabb
beosztásba, aki a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte, a tűzoltás vezetői képesítést megszerezte.
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Középvezetői szint
Rajparancsnok
Megszólítása: rajparancsnok
Rövidítése: RPK
(Pl. Kovács Lajos önk. tü. rpk)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon kettő arany színű rózsa, egy . ezüst stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte, a tűzoltásvezetői képesítést
megszerezte
• A parancsnok raj (legalább 2 csoport) irányítására alkalmasnak találja,
szerparancsnoki, szolgálatparancsnoki beosztást tölthet be (TÜRR-ben 2-es
vezetői kategória)
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

II.

Irányítási
szint

helyi szintű
középvezető

parolin rózsa
színe színe

piros

arany

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

2

stráf

neve

megjelenítése

rajparancsnok

Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb (szakaszparancsnoki)
beosztásba. Feltétele, hogy a tűzoltóság/egyesület/egység/ őrs létszáma a két rajt meghaladja.
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Őrsparancsnok
Megszólítása: őrsparancsnok
Rövidítése: ÖPK
(Pl. Kovács Lajos önk.tü.őpk)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon három arany színű rózsa, egy .

ezüst stráf

Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és nem önálló egység szakmai
vezetését végzi
• A parancsnok valamely nem önálló szervezeti egység élére kinevezi.
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)

II.

helyi szintű
nem önálló
vezető

piros

arany

3

stráf

őrsparancsnok

Várakozási idő: nincs Ebből a beosztásból csak akkor nevezhető ki magasabb beosztásba a
tűzoltó, ha az őrs készenléti szolgálatot ellátó létszáma a 3 rajt meghaladja.
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Tisztviselő:
Megszólítása: Tisztviselő II.
Rövidítése: TVS II.
(Pl.Kovács Lajos önk.tü.tisztviselő)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon egy ezüst színű tűzoltójelvény,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. § (a), vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte. és valamely szakterületen felsőfokú
polgári diplomája van (mérnök, tanár) és nem nevesített beosztást tölt be, de
részt vesz az egység tűzoltási és műszaki mentési tevékenységében,
irányításában
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Szám

III.

Irányítási
szint

helyi
szintű
felsővezető

parolin rózsa
színe színe

piros

-

rózsa
db
száma

-

egyéb
jelölés

neve

jelvény tisztviselő

megjelenítése
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Szakaszparancsnok
Megszólítása: szakaszparancsnok
Rövidítése: SZPK
(Pl.Kovács Lajos önk.tü.szpk)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon egy arany színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és több raj irányítását végzi.
• A parancsnok több raj irányítására alkalmasnak találja, szolgálatparancsnoki
beosztást tölthet be (TÜRR-ben 3-4. vezetői kategória)
•
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

III.

Irányítási
szint

parolin
színe

rózsa
színe

rózsa
db
száma

helyi szintű
felsővezető

piros

arany

1

egyéb
jelölés

neve

megjelenítése

Szakaszparancsnok

Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb (alparancsnoki)
beosztásba.
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Alparancsnok
Megszólítása: alparancsnok
Rövidítése: APK
(Pl. Kovács Lajos önk.tü. apk)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon kettő arany színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és települési szinten önálló
egység (önkéntes tűzoltó egyesület) helyettes vezetője
• A parancsnok több raj irányítására alkalmasnak találja, szolgálatparancsnoki,
parancsnokhelyettesi, parancsnoki beosztást tölthet be (TÜRR-ben 4-5. vezetői
kategória)
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok/elnökség, közgyűlés)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
szint

parolin rózsa
színe színe

helyi szintű
felsővezető

területi
szintű
középvezető

Várakozási idő: nincs

rózsa egyéb
jelölés
db
száma

neve

megjelenítése
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Felsővezetői szint
Egységparancsnok
Megszólítása: Egységparancsnok
Rövidítése: EPK
(Pl.Kovács Lajos önk. tü. epk)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon három arany színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és települési szinten önálló
egység vezetője.
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/elnökség/közgyűlés)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/elnökség/közgyűlés)
Szám

Irányítási
szint

parolin rózsa
színe színe

helyi önálló
felsővezető

III.
területi
középvezető

Várakozási idő: nincs

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

neve

megjelenítése
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Tisztviselő:
Megszólítása: Tisztviselő I.
Rövidítése: TVS I.
(Pl.Kovács Lajos önk.tü.tisztviselő)
Jelölése: arany szegélyes háromnegyedes aranymezőben piros parolinon egy ezüst
színű tűzoltójelvény,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. § (a), vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte. és valamely szakterületen felsőfokú
polgári diplomája van (mérnök, tanár) és nem nevesített beosztást tölt be, de
részt vesz a működési terület tűzoltóságának tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységében, irányításában
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Szám

III.

Irányítási
szint

parolin
színe

területi
¾-es
szintű
aranyozású
felsővezető
piros

rózsa
színe

rózsa
db
száma

egyéb
jelölés

neve

-

-

jelvény

tisztviselő

megjelenítése
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Területi parancsnok-helyettes
Megszólítása: parancsnok-helyettes
Rövidítése: PKH
(Kovács Lajos önk.tü. pkh)
Jelölése:, arany szegélyes háromnegyedes arany mezőben piros parolinon egy ezüst
színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és önálló működési terület
(körzet) tűzoltó parancsnok-helyettesi feladatokat látja el.
Kinevezésre jogosult: Köztestület/ alapszabály szerint

Szám Irányítási
szint

IV.

területi
felső
vezető

parolin
színe

rózsa
színe

¾-es
aranyozású ezüst
piros

Várakozási idő: nincs

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

1

neve

parancsnokhelyettes

megjelenítése
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Területi parancsnok
Megszólítása: parancsnok
Rövidítése: TPK
(Kovács Lajos önk.tü.tpk)
Jelölése: arany szegélyes háromnegyedes arany mezőben piros parolinon kettő ezüst
színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és önálló működési területet
ellátó tűzoltóság tűzoltó-parancsnoki feladatait látja el
• a megyei KVI véleményének kikérése után a köztestület kinevezi
Kinevezésre jogosult: köztestület / Alapszabály/ szerint
Szám Irányítási
szint

IV.

területi
felső
vezető

parolin
színe

rózsa
színe

¾-es
aranyozású ezüst
piros

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

2

neve

megjelenítése

parancsnok

Várakozási idő: Nincs. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat
után, egyéb feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb
(főparancsnoki) beosztásba. Feltétele, hogy a tűzoltóság működési területén
(körzetében) több tűzoltó őrs, egység, egyesület működjön, amelynek szakmai
irányítását végzi.
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Főparancsnok
Megszólítása: főparancsnok
Rövidítése: FPK
Kovács Lajos önk.tü.fpk)
Jelölése:, arany szegélyes háromnegyedes arany mezőben piros parolinon három ezüst
színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és önálló működési terület,
vagy önálló működési területű létesítményi tűzoltóság tűzoltó-parancsnoki
feladatait látja el és területén több tűzoltóőrs, egység, önkéntes tűzoltó
egyesület szakmai irányítását végzi
Előléptetésre jogosult: LÖTOSZ elnöksége
Szám Irányítás
i szint

IV.

területi
felsővezető

parolin
színe

rózsa
színe

rózsa
db
száma

¾-es
aranyoz
ású
piros

ezüst

3

Várakozási idő: nincs

egyéb
jelölés

neve

főparancsnok

megjelenítése

70

Rangfokozati jelölések nem regisztrált, vagy tűzoltásban és
műszaki mentésben részt nem vevő tűzoltók részére
Beosztott tűzoltók
Próbaidős tűzoltó
Megszólítása: próbaidős tűzoltó,
Rövidítése: PTÜ
Jelölése: fekete alapú rózsa nélküli parolin.
Ebbe az állománycsoportba sorolható: aki még
• nem teljesítette az alapszabályzat szerinti szükséges feltételeket,
• az alapszabályzatban megállapított próbaideje még nem telt le.
• nincs véglegesítve. (nem tett esküt, próbaidejét tölti)
Szám

Irányítási
szint

parolin rózsa
színe színe

0.

végrehajtó

fekete

-

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

-

ezüst
stráf

neve

megjelenítése

próbaidős
tűzoltó

Várakozási idő: nincs, addig kell ebben a beosztásban tartani, ameddig a magasabb
beosztásba helyezéshez meg nem szerezte az összes feltételt.
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Tűzoltó
Megszólítása: tűzoltó,
Rövidítése: TÜO
(Pl. Kovács Lajos önk. tüo.)
Jelölése: ezüst szegélyes fekete parolinon egy ezüst színű rózsa.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• Próbaidejét letöltötte
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. §(a) vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte, de nem regisztrált tűzoltó.
• Az egyesület teljes jogú tagja, de tűzoltásban és műszaki mentésben nem vesz
részt
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
szint

parolin rózsa
színe színe

I.

végrehajtó

fekete

ezüst

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

1

ezüst
stráf

neve

megjelenítése

tűzoltó

Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív egyesületi munka után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb beosztásba.
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Törzstűzoltó
Megszólítása: Törzstűzoltó
Rövidítése: TTÜ
(Pl. Kovács Lajos önk.tü.ttü)
Jelölése: ezüst szegélyes fekete parolinon kettő ezüst színű rózsa.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. §(a) vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte, de nem regisztrált tűzoltó és 5 év aktív
tűzoltószolgálata van,
• Az egyesületnek több, mint öt éve teljes jogú tagja, de tűzoltásban és műszaki
mentésben nem vesz részt
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
szint

parolin rózsa
színe színe

I.

végrehajtó

fekete

ezüst

rózsa egyéb
jelölés
db
száma

2

ezüst
stráf

neve

megjelenítése

Törzstűzoltó

Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb beosztásba. Feltétele,
hogy a parancsnok csoport (legalább 2 tag) irányításával bízza meg
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Csoportvezető
Megszólítása: Csoportvezető
Rövidítése: CSV
(Pl. Kovács Lajos önk.tü.csv)
Jelölése: ezüst szegélyes fekete parolinon három ezüst színű rózsa.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. §(a) vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte, de nem regisztrált tűzoltó és 10 év aktív
tűzoltószolgálata van,
• Az egyesületnek több, mint 10 éve teljes jogú tagja, de tűzoltásban és műszaki
mentésben nem vesz részt, az egyesület valamely nem tűzoltási és műszaki
mentési területhez kapcsolódó csoportját irányítja, vagy önálló feladatát végzi
és nincs felsőfokú polgári képesítése (pl. raktáros, ruházati vezető, pénztáros,
szóvivő, satófelelős stb)
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály okirat szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
szint

parolin rózsa
színe színe

I.

végrehajtó

fekete

ezüst

rózsa egyéb
jelölés
db
száma

3

ezüst
stráf

neve

csoportvezető

megjelenítése
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Tagozatvezető-helyettes
Megszólítása: tagozatvezető helyettes
Rövidítése: TGVH
(Kovács Lajos önk.tü. tgvh)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon egy aranyszínű rózsa, egy . ezüst stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• Az egyesület valamely nem tűzoltási és műszaki mentési területhez kapcsolódó
tagozatának (szekciójának) helyettes vezetője
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok/tagozat/tagozatvezető)
Szám

II.

Irányítási
szint

helyi szintű
középvezető

parolin rózsa
színe színe

fekete

arany

rózsa egyéb
db
jelölés
száma
1

ezüst
stráf

neve

tagozatvezető
helyettes

megjelenítése
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Középvezetői szint
Tagozatvezető
Megszólítása: tagozatvezető
Rövidítése: TGV
(Pl. Kovács Lajos önk. tü. tgv)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon kettő arany színű rózsa, egy . ezüst stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• Az egyesület valamely nem tűzoltási és műszaki mentési területhez kapcsolódó
tagozatának (szekciójának) vezetője
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok/tagozat)
Szám

II.

Irányítási
szint

helyi szintű
középvezető

parolin rózsa
színe színe

fekete

arany

rózsa egyéb
db
jelölés
száma
2

stráf

neve

tagozatvezető

megjelenítése
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Őrsvezető
Megszólítása: őrsvezető
Rövidítése: ÖV
(Pl. Kovács Lajos önk.tü.őv)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon három arany színű rózsa, egy . ezüst stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• nem önálló egység (őrs) vezetését, irányítását végzi és nincs tűzoltásvezetői
jogosultsága
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok/közgyűlés)

II.

helyi
szintű
nem
önálló
vezető

fekete

arany

3

stráf

őrsvezető
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Tisztviselő:
Megszólítása: Tisztviselő II.
Rövidítése: TVS II.
(Pl.Kovács Lajos önk.tü.tvsII.)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon egy ezüst színű tűzoltójelvény,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• felsőfokú polgári végzettséggel rendelkezik és önálló jogi személyiségű
szervezet (tűzoltó egyesület) nem külön jelölt tisztségviselője (mérnök, tanár)
• Felügyelő bizottsági tag. elnök
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok/közgyűlés)
Előléptetésre jogosult: Szám

III.

Irányítási
szint

helyi
szintű
felsővezető

parolin rózsa
színe színe

fekete

-

rózsa
db
száma

-

egyéb
jelölés

neve

jelvény tisztviselő

megjelenítése
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Vezetőségi tag
Megszólítása: döntnök
Rövidítése: DNK
(Pl.Kovács Lajos önk.tü.dnk)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon egy arany színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, akit
• az egyesület közgyűlése vezetőségi tagnak megválasztott
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (közgyűlés)
Szám

III.

Irányítási
szint

helyi
szintű
felsővezető

parolin rózsa
színe színe

fekete

arany

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

1

neve

Döntnök

megjelenítése
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Alelnök
Megszólítása: alelnök
Rövidítése: AEL
(Pl. Kovács Lajos önk.tü. ale)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon kettő arany színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, akit
• az egyesület közgyűlése alelnöknek megválasztott
• tűzoltásvezetői jogosultsággal nem rendelkező parancsnokhelyettes
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint ( közgyűlés)
Szám

Irányítási
szint

parolin rózsa
színe színe

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

neve

helyi szintű
felsővezető
fekete
területi
szintű
középvezető

alelnök

megjelenítése
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Felsővezetői szint
Elnök
Megszólítása: Elnök
Rövidítése: ELN
(Pl.Kovács Lajos önk. tü. eln)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon három arany színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, akit
• az egyesület közgyűlése elnöknek megválasztott
• tűzoltásvezetői jogosultsággal nem rendelkező parancsnok
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (közgyűlés)
Szám

Irányítási
szint

parolin rózsa
színe színe

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

neve

helyi önálló
felsővezető
III.

fekete
területi
középvezető
Várakozási idő: nincs

arany

3

elnök

megjelenítése
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Tisztviselő:
Megszólítása: Tisztviselő I.
Rövidítése: TTVS I.
(Pl.Kovács Lajos önk.tü.tisztviselő)
Jelölése: arany szegélyes háromnegyedes aranymezőben fekete parolinon egy ezüst
színű tűzoltójelvény,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• felsőfokú polgári végzettséggel rendelkezik és önkéntes tűzoltóság nem külön
jelölt tisztségviselője (mérnök, tanár)
• Felügyelő bizottsági tag. elnök
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Szám

III.

Irányítási
szint

parolin
színe

területi
¾-es
szintű
aranyozású
felsővezető
fekete

rózsa
színe

rózsa
db
száma

-

-

egyéb
jelölés

neve

jelvény tisztviselő

megjelenítése
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Testületi döntnök
Megszólítása: döntnök
Rövidítése: TDNK
(Kovács Lajos önk.tü. tdnk)
Jelölése:, arany szegélyes háromnegyedes arany mezőben fekete parolinon egy ezüst
színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a köztestület közgyűlése vezetőségi tagnak megválasztott
Kinevezésre jogosult: Köztestület/ alapszabály szerint

Szám Irányítási
szint

IV.

területi
felső
vezető

parolin
színe

rózsa
színe

¾-es
aranyozású ezüst
fekete

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

1

neve

döntnök

megjelenítése
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Testületi alelnök
Megszólítása: alelnök
Rövidítése: TALE
(Kovács Lajos önk.tü.tale)
Jelölése: arany szegélyes háromnegyedes arany mezőben fekete parolinon kettő ezüst
színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a köztestület közgyűlése alelnöknek megválasztott
Kinevezésre jogosult: köztestület / Alapszabály/ szerint
Szám Irányítási
szint

IV.

területi
felső
vezető

parolin
színe

rózsa
színe

¾-es
aranyozású ezüst
fekete

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

2

neve

alelnök

megjelenítése
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Testületi elnök
Megszólítása: elnök
Rövidítése: TELN
Kovács Lajos önk.tü.teln)
Jelölése:, arany szegélyes háromnegyedes arany mezőben fekete parolinon három
ezüst színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, akit
• a köztestület közgyűlése elnöknek megválasztott
• Kinevezésre jogosult: köztestület / Alapszabály/ szerint
Szám Irányítás
i szint

IV.

területi
felsővezető

parolin
színe

rózsa
színe

rózsa
db
száma

¾-es
aranyoz
ású
fekete

ezüst

3

egyéb
jelölés

neve

elnök

megjelenítése
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Az ifjúsági tűzoltók besorolása
Magyarázat.
A beosztási jelzéseknek egy csoportja van: ifjúsági tűzoltó.

A szervezeti struktúrában való előmenetelt piros és ezüst sráfokkal jelöljük.

Rangfokozati jelölések ifjúsági tűzoltók részére
Beosztott tűzoltók
Próbaidős ifjúsági tűzoltó
Megszólítása: próbaidős tűzoltó,
Rövidítése: IFJ.PTÜ
Jelölése: kék alapú sráf nélküli paroli.
Ebbe az állománycsoportba sorolható: az az ifjúsági tűzoltó, aki
• az ifjúsági tűzoltó állományban nem töltött el még legalább egy évet
• 8 év alatti
Szám

Irányítási
szint

0.

végrehajtó

parolin egyéb
színe jelölés

kék

-

neve

megjelenítése

próbaidős tűzoltó

Várakozási idő: 1 év, vagy addig kell ebben a beosztásban tartani, ameddig a
magasabb beosztásba helyezéshez el nem érte a minimális alsó korhatárt.
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Ifjúsági tűzoltó
Megszólítása: ifjúsági tűzoltó,
Rövidítése: IFJ.TÜO
(Pl. Kovács Lajos ifj. tüo.)
Jelölése: ezüst szegélyes kék parolin egy piros színű sráf.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az az ifjúsági tűzoltó, aki letöltötte az 1 év
próbaidejét és betöltötte a 8. életévét.
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

I.

Irányítási
szint

végrehajtó

parolin egyéb
színe jelölés

kék

1 db
piros
stráf

neve

megjelenítése

ifjúsági
tűzoltó

Várakozási idő: A LÖTOSZ I. szintű szintvizsgájának megszerzéséig.

87

Ifjúsági törzstűzoltó
Megszólítása: Ifjúsági törzstűzoltó
Rövidítése: IFJ. TTÜ
(Pl. Kovács Lajos ifj.ttü)
Jelölése: ezüst szegélyes kék parolin kettő piros színű sráf.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az az ifjúsági tűzoltó, aki a LÖTOSZ I., vagy II.
szintű szintvizsgájával rendelkezik
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
szint

I.

végrehajtó

parolin egyéb
színe jelölés

kék

2 db
pirost
stráf

neve

megjelenítése

Ifjúsági
törzstűzoltó

Várakozási idő: Ebben a beosztásban töltött aktív ifjúsági tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén akkor léphet magasabb beosztásba, ha a parancsnok
csoport (legalább 1 tűzoltó), vagy leteszi a LÖTOSZ III. szintű szintvizsgáját.
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Ifjúsági tűzoltó csoportvezető
Megszólítása: Ifjúsági csoportvezető
Rövidítése: IFJ. CSV
(Pl. Kovács Lajos ifj.tü.csv)
Jelölése: ezüst szegélyes kék parolin három piros színű sráf.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az az ifjúsági tűzoltó, aki legalább
• a LÖTOSZ II. szintű szintvizsgájával rendelkezik és
• alkalmas csoportvezetői feladatok ellátására.
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály okirat szerint (elnök/parancsnok)
Szám

I.

Irányítási
szint

végrehajtó

parolin egyéb
színe jelölés

kék

3 db
piros
stráf

neve

megjelenítése

ifjúsági
csoportvezető

Várakozási idő: Ebben a beosztásban töltött aktív ifjúsági tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén akkor léphet magasabb beosztásba, ha a parancsnok
raj (legalább 2 ifjúsági tűzoltó) irányítására alkalmasnak találja, vagy leteszi a LÖTOSZ III.
szintű szintvizsgáját.
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Ifjúsági rajparancsnok-helyettes
Megszólítása: ifjúsági rajparancsnok helyettes
Rövidítése: IFJ.TÜ. RPKH
(Kovács Lajos ifj.tü. rpkh)
Jelölése: ezüst szegélyes kék parolin egy ezüst színű stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az az ifjúsági tűzoltó csoportvezető, aki
• a LÖTOSZ III. szintű szintvizsgáját megszerezte
• a parancsnok raj irányítására alkalmasnak találja.
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

II.

Irányítási
szint
helyi szintű
középvezető

parolin egyéb
színe jelölés
kék

ezüst
stráf

neve

megjelenítése

ifjúsági
rajparancs
nokhelyettes

Várakozási idő: Ebből a beosztásból csak az az ifjúsági tűzoltó nevezhető ki magasabb
beosztásba, aki a LÖTOSZ vezetőképző tanfolyamát elvégezte.
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Középvezetői szint
Ifjúsági tűzoltó rajparancsnok
Megszólítása: ifjúsági rajparancsnok
Rövidítése: IFJ.TÜ.RPK
(Pl. Kovács Lajos ifj. tü. rpk)
Jelölése: ezüst szegélyes kék parolin kettő ezüst stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az az ifjúsági tűzoltó rajparancsnok-helyettes,
aki a
• LÖTOSZ vezetőképző tanfolyamát elvégezet
• ifjúsági tűzoltó raj irányítását végzi
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

II.

Irányítási
szint
helyi szintű
középvezető

parolin egyéb
színe jelölés
kék

2 db
ezüst
stráf

neve

megjelenítése

ifjúsági
rajparancsnok

Várakozási idő: Ebben a beosztásban töltött aktív ifjúsági tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén akkor léphet magasabb (szakaszparancsnoki)
beosztásba, ha
• a LÖTOSZ IV. szintű szintvizsgával rendelkezik
• legalább két raj irányítását végzi és
• a LÖTOSZ által szervezett vezetőképzőt elvégezte.
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Ifjúsági tűzoltó szakaszparancsnok
Megszólítása: ifjúsági tűzoltó szakaszparancsnok
Rövidítése: IFJ.TÜ.SZPK
(Pl. Kovács Lajos ifj.tü.szpk)
Jelölése: ezüst szegélyes kék parolin három ezüst stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az az ifjúsági tűzoltó, aki legalább
• a LÖTOSZ IV. szintű szintvizsgával rendelkezik
• legalább két raj irányítását végzi és
• a LÖTOSZ által szervezett vezetőképzőt elvégezte.
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)

Szám

Irányítási
szint

II.

ifjúsági
vezető

parolin egyéb
színe jelölés

Várakozási idő: nincs

kék

3
ezüst
stráf

neve

ifjúsági
szakaszparancsnok

megjelenítése

